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Quiz na temat gender II

Grupa
docelowa

Wszystkie grupy zatrudnionych, wszystkie pracownice i wszyscy
pracownicy

Cel

Uwrażliwienie na nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami i
przekazanie informacji dotyczących obszarów tematycznych związanych z
tym zagadnieniem

Metoda

Quiz

Zadanie

Poszczególne pytania quizowe są stawiane uczestnikom na plenum, a
odpowiedzi są zbierane przed prezentacją rozwiązania.
Modyfikacja: Quiz może być przygotowany także w formie
kwestionariusza jako zadanie indywidualne dla każdego uczestnika.

Czas trwania

różny

Uwagi

Pytania powinny być za każdym razem dostosowane do kraju
pochodzenia uczestników i kontekstu sytuacyjnego. Przy opracowaniu
przykładu (patrz poniżej) brakowało np. informacji z Polski i Czech
dotyczących niektórych obszarów tematycznych.

Ocena

W zależności od możliwości czasowych można przedstawić tło i
informacje uzupełniające do danego zbioru tematycznego (który pojawił
się wskutek zadanego pytania) i podkreślić szczególnie nierówności
powstałe w wyniku struktury (np. nierówne wynagrodzenie za taką samą
pracę lub pracę o równej wartości).

Materiały

Pytania quizowe

Przykład
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A. Temat: zdrowie

1. Jak wygląda podział pomiędzy kobietami i mężczyznami (w Niemczech) w kwestii
•
•
•
•
•

-

alkoholizmu
nielegalnych narkotyków
patologicznego hazardu
zażywania leków
zaburzeń jedzenia

1/3 K,
1/3 K,
10 % K,
2/3 K,
90 % K,

2/3 M
2/3 M
90 % M
1/3 M
10 % M

Różnice płci zanikają co prawda w przypadku kolejnych form uzależnień, jednak
przyglądając się wzorcom konsumpcji, można dostrzec, że szczególnie młodzi mężczyźni
wykazują ryzykowne przyzwyczajenia konsumpcyjne.
2. Ile gramów alkoholu spożywają dziennie mężczyźni, a ile kobiety?
•

17,4 g mężczyźni, 5,2 g kobiety

3. Ile gramów alkoholu spożywają dziennie chłopcy (12-25 lat), a ile dziewczyny?
• 77 g chłopcy, 29 g dziewczyny
Ten sam wzorzec sprawdza się w przypadku spożycia tytoniu: pomimo iż liczba palących
kobiet i liczba palaczy wśród mężczyzn są do siebie zbliżone (9,5 mln mężczyzn i 7,2 mln
kobiet), to mężczyźni palą więcej papierosów dziennie i to w formie bardziej szkodliwej
dla zdrowia (np. Bez filtra).
Uzależnienia w zasadzie w większym stopniu dotyczą mężczyzn, natomiast praktycznie
nie istnieją użyteczne koncepcje prowadzenia doradztwa, opieki i leczenia adresowane
specjalnie do mężczyzn uzależnionych od używek i narkotyków. Praca z osobami
uzależnionymi jest prowadzona tak samo, niezależnie od płci, co najwyżej omawiany
jest związek pomiędzy „kobietami a uzależnieniem“.
4. Ile procent chłopców i dziewcząt (do 17 lat) w Niemczech wykazuje zaburzenia
zachowania lub ma problemy emocjonalne?
•
•

chłopcy 17,8 %
dziewczęta 11,5 %

5. Jakie są w tym przypadku najważniejsze czynniki ryzyka?
• Niekorzystna sytuacja rodzinna i niski status społeczno-ekonomiczny:
Im niższy jest status społeczny, tym częściej dzieci z takich rodzin wykazują
zaburzenia psychiczne. Dotyczy to częściej chłopców niż dziewcząt.
W przypadku alergii wpływ statusu społecznego ma odwrotne działanie: alergie i
dobrobyt zawsze są ze sobą powiązane.
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W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono przechodzenie chorób o ostrym
przebiegu w choroby chroniczne, jak np. Otyłość, astma lub alergie oraz wzrost
liczby zachorowań na choroby psychiczne.
(Badanie dotyczące zdrowia dzieci i młodzieży przeprowadzone w 2007 r. Przez
Instytut Roberta Kocha)
6. Ile procent poważnych wypadków drogowych w Szwajcarii jest powodowanych przez
młodych mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat?
około 90 %

B. Temat: praca i rodzina

7. Ile procent kobiet i mężczyzn o pochodzeniu imigracyjnym nie zdobyło żadnego
wykształcenia zawodowego?
• mężczyźni 35 %
• kobiety 44 %
Ale: dziewczęta o pochodzeniu imigracyjnym kończą szkoły z lepszymi wynikami
8. Jak duży jest udział kobiet i mężczyzn zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w
sektorze gospodarki o niskich płacach?
• 2/3 kobiet, 1/3 mężczyzn
W sumie udział kobiet w sektorze gospodarki o niskich płacach wynosi 80 %
(włącznie z zatrudnionymi w częściowym wymiarze godzin)
9. Od kiedy w Wenecji kobieta może prowadzić gondolę?
•

Od 1998 r. Pochodząca z Niemiec Alexandra Hai pracuje dla różnych hoteli i
przewozi hotelowych gości. Jednak administracja miasta i Związek Gondolierów,
jak dotąd, odmówiły jej udzielenia licencji.

10. Jak duży jest udział kobiet i mężczyzn w nowym fińskim rządzie?
•

12 kobiet (60%), 8 mężczyzn (40%), ale tzw. Resorty kluczowe pozostają w
rękach mężczyzn

11. Jak duży jest w Niemczech udział ojców, którzy pobierają zasiłek macierzyński (i tym
samym korzystają z urlopu macierzyńskiego)?
W całych Niemczech 7 % (stan na czerwiec 2007)
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C. Temat: sport

12. Jaką decyzję klubu sportowego All England Club,dotyczącą turnieju tenisowego w
Wimbledonie, niemiecki tenisista, Tommy Haas uważa za „niesprawiedliwą“?
Aby w przyszłości wypłacać kobietom taką samą nagrodę pieniężną, jak mężczyznom
(jego argumentacja: kobiety muszą grać tylko 3 zamiast 5 setów)

D. Temat: nauka

13. Jak bardzo od 1995 r. wzrósł udział kobiet w kadrze profesorskiej w Niemczech?
•

Z 8 % w 1995 r. do 15 % w 2007 r. (stan na: 10.7.2007)

14. W których dyscyplinach naukowych udział kobiet w kadrze profesorskiej jest
największy, a w których najmniejszy?
•
•
•
•

Nauki o sztukach pięknych
Językoznawstwo i kulturoznawstwo
Matematyka / nauki przyrodnicze
Nauki inżynieryjne i techniczne

27 %
26 %
10%
7%

15. Jak duży jest udział kobiet i mężczyzn w UE w przebiegu kariery naukowej (w %)?

Studiujący
Absolwenci
Doktoranci
Doktoryzowani
Młodzi profesorowie
Profesorowie seniorzy
Najwyższe stanowiska

Mężczyźni
1999 2003
48
46
44
41
56
54
62
57
63
58
70
68
87
85

Kobiety
1999 2003
52
54
56
59
44
46
38
43
37
42
30
32
13
15
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